
 

Dotyczy postępowania pn. „Zakup I dostawa koparko – ładowarki ” sygn. ZUK.26.2020 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

Wykonawców oraz wprowadza zmiany 

 

Pytanie 1: 

Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający oczekuje kompleksowej usługi, tj. dostawy 

wraz z finansowaniem. Jeżeli tak, proszę o wskazanie o jak leasing ma na myśli 

Zamawiający: operacyjny czy finansowy. 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający omyłkowo zawarł finansowanie zewnętrzne w przedmiocie zamówienia.  

 W związku z powyższym dokonuje się niżej określonych zmian: 

§ 5 pkt. 5 i)  o treści „Wykonawca zaoferuje Zamawiającego dogodne formy finansowania 

koparko – ładowarki typu leasing/ kredyt/ pożyczka leasingowa”  zostaje wykreślony. 

§ 5 pkt. 6 o treści „Całkowity koszt dostawy koparki do siedziby Zamawiającego pokrywa 

Wykonawca/ instytucja finansująca” otrzymuje brzmienie „Całkowity koszt dostawy koparki 

do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca” 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje analogicznych zmian w sekcji II.4) „Krótki opis 

przedmiotu zamówienia”. 

 

Pytanie 2: 

Uprzejmie proszę o dostosowanie SIWZ oraz załączników do przedmiotu postępowania. 

Odpowiedź nr 2: 

Dostosowano SIWZ oraz załączniki do przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 3: 

Proszę o udzielenie informacji nt. wysokości wpłaty wstępnej oraz wartości wykupu 

 

Odpowiedź 3: 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 4: 

Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę? W takiej sytuacji cena ubezpieczenia na cały okres trwania Umowy leasingu 

wliczona jest w cenę oferty.  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi. 



Odpowiedź 4: 

Przedmiotem zamówienia jest tylko zakup i dostawa koparko – ładowarki, ubezpieczenie 

przedmiotu zamówienia nie jest objęte postępowaniem. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, 

tj. oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w 

przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 

M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - 

stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu. 

 

Odpowiedź 5: 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 6: 

Uprzejmie proszę o wskazanie okresu na jaki powinna zostać zawarta Umowa leasingu. 

 

Odpowiedź 6: 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 7: 

Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje 

jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie 

zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie 

dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. 

Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem 

proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o 

dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Odpowiedź 7: 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 8: 

W §2 ust 8 umowy Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w 

terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach 

comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na 

podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. 

Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. 

Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. 

Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach 



comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany 

jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego 

będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi 

wpływu środków na rachunek leasingodawcy. 

Odpowiedź 8: 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 9: 

 W §4 Umowy  znalazł się zapis następujący zapis: Finansujący nie może przenieść 

wierzytelności wynikających z mniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący: 

„Zamawiający wyraża zgodę na: 

- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy 

Finansującego, 

- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która 

będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.”  

 

Odpowiedź 9: 

Informuję, iż §4 umowy nie zawiera przytoczonego zapisu. Zapis §4 to : „Wykonawca nie 

może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy”. Ten 

zapis pozostaje bez zmian, 

 

Pytanie 10: 

W §6 ust 1 umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. 

Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej 

zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o 

modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie 

gwarancji … (…)”. 

 

Odpowiedź 10: 

Zgodnie z § 5 pkt 5 lit c. SIWZ „Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym 

przedstawicielem producenta co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta”. W 

związku z powyższym ww. podmioty mają możliwość udzielenia gwaranacji na sprzęt. Zapis 

§6 ust 1 umowy pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 11: 



Uprzejmie proszę o dopuszczenie złożenia oświadczenia o treści zapisu §6 ust 13 umowy 

przez dostawcę Sprzętu. 

Odpowiedź 11: 

Zapis §6 ust 13 pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 12: 

Zamawiający wskazał w Umowie że wraz z pojazdem powinien otrzymać świadectwo 

homologacji. Uprzejmie informuję, że oryginał świadectwa musi znajdować się u 

Wykonawcy (Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać 

wyciąg ze świadectwa homologacji. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

Odpowiedź 12: 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia 

 

 

Pytanie 13: 

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,5% na 0,05%, 0,2% na 0,02%, z 0,3% na 0,03%, z 

10% na 5%, z 2000 zł na 1000 zł. 

 

Odpowiedź 13: 

Kary umowne pozostają bez zmian 

 

Pytanie 14: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów §7 ust. 2 Umowy. Przesłanki 

zapisów są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy/Finansującego i utrudniają jego udział w 

postępowaniu. 

 

Odpowiedź 14: 

§7 ust. 2 Umowy pozostaje bez zmian 

 



Pytanie 15: 

Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w 

sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, 

a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego karu umownych w stosunku do 

Zamawiającego.  Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający odmawia dokonania zmiany umowy w zakresie kar umownych. 

Pytanie 16: 

Zamawiający wskazał w §8 ust. 1 Umowy, (w SIWZ brak zapisu o zabezpieczeniu Umowy), 

że Wykonawca zabezpieczy należycie wykonanie umowy w wysokości 10% ceny brutto. 

Prosimy o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy spotykane jest głównie na rynku w przypadku 

zamówień na roboty budowlane, realizację inwestycji strukturalnych,  gdzie Zamawiający 

płaci za usługę „z góry”, a wykonanie zamówienia trwa w czasie i jest uzależnione od wielu 

czynników po stronie Wykonawcy. W ramach usługi leasingu z dostawą przedmiotu 

zamówienia to Wykonawca/Finansujący angażuje własne środki na realizowanie 

inwestycji  pożądanej przez Zamawiającego  Zamawiający otrzymuje całe zamówienie w 

postaci dostawy pojazdu z góry nie angażując swoich środków finansowych, a następnie 

spłaca wartość przedmiotu zamówienia w ratach leasingowych. Zatem Zamawiający nie 

ponosi ryzyka związanego z realizacją zamówienia skoro otrzymuje przedmiot na początku 

trwania umowy. 

 

Odpowiedź 16: 

Uwzględniono uwagę, z treści umowy wykreśla się cały §8. 

 

 

Pytanie 17: 

Proszę o dopuszczenie o zmian postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa 

podatkowego. 

 

Odpowiedź 17: 

Treść zapytania nie jest zrozumiała dla Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 18: 



Proszę o usunięcie zapisu §10 ust. 1, tiret 3 Umowy, z uwagi na fakt, że Finansujący 

otrzymuje  nieustannie zajęcia komornicze, które nie mają wpływu na jego główną 

działalność, często są one również nieuzasadnione. Zapis w obecnym brzmieniu pozwala 

zatem Zamawiającemu na odstąpienie od Umowy dowolnie i w każdym czasie. 

 Odpowiedź 18: 

Uwaga nie zostaje uwzględniona 

 

 

Pytanie 19 

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami 

jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela 

finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów 

finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:  

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017 i 2018;  

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 zamiennie 

sprawozdanie wg. wzoru F01 za IV kwartał 2019. 

 

Odpowiedź 19: 

W związku z tym, iż przedmiotem postępowania nie jest udzielenie finansowania to ww. 

uwaga nie zostaje uwzględniona. 

 

Pytanie 20 

 Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki o masie 8665 kg ?  

 

Odpowiedź 20: 

Tak, zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki o masie 8665 kg. 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki o mocy znamionowej 97 KM, bez filtra 

cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin Stage IV ?  

 

Odpowiedź 21: 

Zamawiający omyłkowo zawarł zapis o braku filtra DPF. W związku z powyższym dokonuje 

się niżej określonych zmian w § 5 pkt. 5 i)  o treści  

„Silnik wysokoprężny turboładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 76 KM, bez 

filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum StageV” 

zastępuje się: 

„Silnik wysokoprężny turboładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 76 KM, z 

filtrem cząstek stałych DPF  spełniający normę emisji spalin minimum StageV” 

 

  



Pytanie 22 

Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki o pojemności silnika 3400 cm3, momencie 

obrotowym 459 Nm przy 1400 obr/min ? 

Odpowiedź 22: 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zakup koparko-ładowarki o takich parametrach. 
 

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z oponami przemysłowymi : przednie 18’ i 

tylne w rozmiarze 28’’ ? 

 

Odpowiedź 23: 

Tak, zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z oponami przemysłowymi : przednie 

18’ i tylne w rozmiarze 28’’. 

 

Pytanie 24 

 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko-ładowarki z głównymi komponentami 

wyprodukowanymi przez renomowanych światowych dostawców, przy założeniu, że silnik jest 

wyprodukowany przez spółkę będącą w grupie producenckiej producenta maszyny ?  

 

Odpowiedź 24: 

Tak, zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z głównymi komponentami 

wyprodukowanymi przez renomowanych światowych dostawców, przy założeniu, że silnik jest 

wyprodukowany przez spółkę będącą w grupie producenckiej producenta maszyny 

 

Pytanie 25 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z układem hydraulicznym opartym na 

pompie wielotłoczkowej o wydajności 165 l/min i ciśnieniu roboczym 205 bar ? , 

 

Odpowiedź 25: 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zakup koparko-ładowarki o takich parametrach. 
 

Pytanie 26 
 

Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z fotelem obrotowym, spełniającym normy 

ROPS/FOPS, o poziomie hałasu w kabinie max 77 dB ?  

Odpowiedź 26: 

Tak, zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z fotelem obrotowym, spełniającym 

normy ROPS/FOPS, o poziomie hałasu w kabinie max 77 dB . 

 

Pytanie 27 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki ze zbiornikiem paliwa o pojemności 131 

litrów. 

 

Odpowiedź 27: 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zakup koparko-ładowarki o takich parametrach. 
 

 



Pytanie 28 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki bez tempomatu ? 

 

Odpowiedź 28: 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zakup koparko-ładowarki o takich parametrach. 
 

Pytanie 29 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z jednym joystickiem sterowania ruchem 

ramienia ładowarki ?  

 

Odpowiedź 29: 

Tak, zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki z jednym joystickiem sterowania ruchem 

ramienia ładowarki. 

 

Pytanie 30 
Czy w pytaniu zawarty jest błąd ? Czy Zamawiający wymaga sterowania ramieniem koparkowym 

poprzez dwa joysticki ? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zakup koparko – ładowarki z joystickami 

zamontowanymi na regulowanych konsolach ? 

 

Odpowiedź 30: 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zakup koparko-ładowarki o takich parametrach. 

 

Pytanie 31 
Czy Zamawiący dopuszcza zakup koparko – ładowarki o głębokości kopania 5.85 m 

 

Odpowiedź 31: 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zakup koparko-ładowarki o takich parametrach. 

 

Pytanie 32 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki o udźwigu przy ramieniu złożonym 1393 kg 

? 

 

Odpowiedź 32: 

Tak, zamawiający dopuszcza zakup koparko – ładowarki o udźwigu przy ramieniu złożonym 

1393 kg. 

 

Dodatkowe zmiany SIWZ:  

W §16 ust 1 SIWZ, tj. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT” zmienia się/przedłuża się termin składania i otwarcia ofert, tzn.:  
ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie 

ze SIWZ, należy składać w siedzibie Zamawiającego Zakład Usług Komunalnych w 

Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie do dnia 

28 lutego 2020 r., do godziny 10:00 .”;  
ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 

dnia 28.02.2020 roku, o godz. 10:10, w pokoju nr 3”.  

Dodatkowo Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu nr 

ZUK.26.2020. w sekcji IV.6.2)  

 


